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Váženíobčané'
je tomujiŽ rok' co obecnípo|icistanevykonává svou Íunkciz dŮvodu ukončeníplatnostioprávnění
a nás|ednéhoodchodu do důchodu.Pan Beníšekvykonáva|Íunkciobecníhopo|icistyv našíobci
po dobu sedmnácti |et. V průběhu roku 2008 zastupite|stvo obce rozhod|o, Že Velim zatím
Žádnéhopo|icistumít nebude a po roce zhodnotí,zda je pro obec tato funkce potřebná. (Mimo
jiné . z obecního rozpoětu byla na mzdy a ošacení po|icisty každoročněvyě|eněna ěástka
350 000'. Kč.)
Samozřejmě, že si Zo uvědomuje,Že jeden po|icistana katastr obcí Ve|im a Vítězov nestačía
víceméněvykonává pouze preventivnÍdoh|ed nad děním obce. Zároveň a|e není moŽné,aby
m|ádeŽ a někteří občané,kteří v našem katastru dě|ajínepořádek' ničíobecní majetek a majetek
druhých' neby|i za své chování nějakým způsobem postihováni' na coŽ má d|e zákona právě
obecnípo|icistaprávo a prostředky.Po ukončeníčinnostiobecníhopo|icistyjsme zaznamena|ive
většímíře ničenímajetku - poma|ovanéa rozbitézastávky, stíŽnostina rušenínočníhok|idu,
a|koho| u mladistvých, nevhodné parkovánÍ na obecních komunikacích,jejich znečišťování
zemědě|skými stroji' rŮzné krádeže, a|e i větší nepořádek v někteých částech obce a také
vyhrocenésousedské spory' V řešeníprávě některých z těchto t4išejmenovaných případůnám
Po|icieCR moc nepomáhá z důvodu,Že tyto přestupkypro ně nejsou prioritoua musířešitda|eko
závaŽnéjšípřípady.
Já osobně jsem pro opětovnézřízení obecní policie, předevšímz důvodu většíbezpečnosti
občanů.Aby zřízeníobecní po|icie mělo správný eÍekt,mou představou je zaměstnat 3-4 obecní
po|icisty,kteříby tuto s|užbuvykónáva|i na směny, tzn. nepřetrŽitě.
Na listopadovémzasedání bych rád otevře|diskusi, zda obecnípo|icii,,anoči ne...Proto bych rád
požáda|o názor (ne anonymní)i Vás' čtenáře Ve|imských novin. Vaše názory zasí|ejteprosím emai|emna ouve|im@ve|im.cznebo písemně na adresu obecní úřadVe|im' nám' obr. míru 120,
281 01 Velim.
Josef Seifert, starosta obce
Váženíobčané'
I my bychom se chtě|i prob|ematikoubezpeěnosti v obci a na to
navazujícímprob|émemzřízení obecní policie zabývat. Proto
v měsíci |istopadu uspořádáme na toto téma anketu, jeiíŽ otázky
dostanete do sv'ých poštovníchschránek. Rádi bychom Vás touto
cestou poŽáda|i o zodpovězení otázek, které vyhodnotíme a
budou poskytnuty Zo jako Váš názor, kteryÍmůže pomoci
v rozhodování v této sloŽité otázce. Děkujeme a těšíme se na
Vaši spo|upráci.
Za RR AH

obecnía městská policie
v českérepub|ice
obecní po|icie v Českérepub|iceje
orgánem obce' kteý zabezpeěujemístní
zá|eŽitosti veřejného pořádku v rámci
působnosti obce a p|ní da|ší úko|y
stanovenézákonem. Postavení obecní
po|icievymezuje zákon č' 553/1991sb.'
o obecní po|icii, ve znění pozdějších
předpisů. obecní po|icii zřizuje a ruší
zastupite|stvo obce obecně závaznou
vyh|áškou. V obci' která je Íněstem,
statutárnímměstem, a v h|avnímměstě
Praze se obecní po|icie oznaěuje jako
městská po|icie. Působnost obecní
policie vykonávají stráŽníci' kteří jsou
v pracovnímpoměru k obci.
Působnost obecnípoIicie
obecní po|icii řídístarosta nebo jiný
č|en zastuoite|stva obce na zák|adě
pověřenízastupite|stvaobce. Rada obce
můŽe pověřit p|něnímněkteých úko|ů
při řízení obecní po|icie určeného
strážníka, ktený je pak zpravid|a
označován jako ve|ite| obecní po|icie.
obecní po|icie při zabezpeěování
místníchzá|eŽitostíveřejnéhopořádku a
p|nění da|ších úko|ůpod|e zákona o
obecnípo|iciičida|šíchzákonůzejména:
. přispívá k ochraně a bezpečnosti
osob a majetku,
- dohlíží nad dodrŽováním pravide|
oběanskéhosouŽití,
. Ve stanoveném rozsahu přispívá
provozuna
k bezpečnostia p|ynu|osti
pozemníchkomunikacích,
Pokračovánína str.2

Pokračování ze str' 1
.
.

odha|ujepřestupkya jinésprávnídeliký'
upozorňuje Íyzické a právnické osoby na porušování obecně
závazných právních předpisůa činíopatření k nápravě.
Při p|nění sv'ých úko|ůspo|upracuje obecní po|icie s Po|icií České
repub|iky' Každý má práVo obracet se na strážníkaobecní po|icie se
žádostí o pomoc a strážníci jsou povinni v rozsahu svých úko|ů
poŽadovanou pomoc poskýnout. Na zák|adě veřejnoprávní sm|ouvy
mezi přís|ušnými
obcemi mŮžeobecnípo|icievykonávatsvoji pravomoc
i na územíjinýchobcí,kterév|astníobecnípo|iciinezřídi|y.
Strážnícia jejich oprávnění
StráŽníkemobecní po|icie se můŽe stát občan České repub|iky
starší21 let' kteý je tě|esněa duševnězpůsobi|ýk {konu povinnostía
opráVnění pod|e zákona o obecní po|icii. odborné předpok|ady
stráŽníkůjsou b|íŽestanoveny vyh|áškou ministerstva vnitra' v níŽje i
způsobi|ostiuchazečů.
o splněnípodmínek
stanovenzpůsobzjišťování
se vydává osvědčení p|atné po dobu trvání pracovního poměru
strážníka,
nejdé|epo dobu tří |et.
Strážnícijsou při plněníÚko|ůobecnípo|icieoprávněni:
- poŽadovatvysvět|ení
. poŽadovatprokázánítotoŽnosti
- předvéstosobu
. odebratzbraň
. zakázat vstuo na urěená místa
- otevřítbyt nebojiný uzavřený prostor
- odejmoutvěc
. pouŽíttechnickýchprostředkŮk zabráněníodjezduvozidla
- vstoupit do živnostenskýchprovozoven
. zastavovat vozid|a na pozemních komunikacích ve vymezených
případech
. měřit rych|ostvozide|na pozemnÍchkomunikacích
zdroj _ Wikipedie, otevřená encyklopedie - intemet

zPRÁvY zEzo
ZiednáníZo Ve|imkonanéhodne 23.9. 2009v zasedacímístnosti
OU Velimod 18.00hodin
Přítomni:pp' - Kubelka' |ng. Richterová' S|abá' Kaftan, Mgr. Karpeta,
JUDr. Těmín,Kotek, Mgr. Cešpiva
1. Zaháiení proved| a s programem iednání seznámi| přítomnépan
místostarostaP. Kube|ka. Konstatoval,že je přítomnanadpo|oviční
většinač|enŮZo. H|asovánío programu:pro 8 - proti 0 - zdrŽe|
se 0
2. Kontrolaminu|éhozáoisu
- Prob|émys vodou při většíchdeštíchNa Ska|ce - situace se řeší,
firma nastouoízačátkemříina.
- HP projekt ,,Žádost o sóuh|as se stavbou a podpis sm|ouvy o
pře|ožkae|ektrického
vedení.Pan starostahovořil
sm|ouvěbudoucí..
s panémHav|íkem,kteý mu ce|ou zá|ežitostvysvět|i|'Žádost bude
znovu projednánana dnešnímZo.
- Parkováníu náměstí - Žádost o umístěníznaček by|a zas|ána na
Městský úřadKo|ín,odbor dopravya na Po|iciiČR, Ko|ín.
. Na zák|adě dotazu pana Kotka na odběr vody se pan místostarosta
Kube|ka seše| s ing. Fišerou z VoDoSu Ko|ín' kteý vysvět|i|,Že
nízká h|adina vody ve studních není ov|ivněna čerpánímvody
z artéskéhovrtu v třídě Krá|e Jiřího Íirmou VoDoS a podmínky
smIouvyjsou dodrŽovány.
. Připomenutyostatnízprávy.

č.j'497lo9 HP projekt - e|ektroprojekýHav|ík,Ko|ín. Žádost o
vyjádření k PD pro s|oučenéÚzemní a stavební řízenína akci .
Ve|im,u|. Pa|ackého,Sadová - kVN' Ts kNN' č. par.378110,13-.|7
|V.12-6006100.odpověd': Zo zatím vyjádření nepoš|e,počká na
odpověd'(vizč.j. 477l09),
- č.j. 520/09 okresní autobusová doprava Ko|ín,s. r. o. - Žádost o
podepsání dodatku č. 1 ke Sm|ouvě o závazku veřejné sluŽby ve
vnitrostátní|inkovéosobní dopravě na rok 2009. H|asováníZO: pro
6 . pr o t i 0 -zdr Ž e| s e2
. č.j. 525/09 VoDos'
s' r. o., Ko|ín - Uzavření sm|ouVy č.
13058290/2009/0 na odvádění odpadních vod ve Vítězově čp. 29.
HlasováníZo: pro 7 - proti0 - zdrže|se 1
. č.j. 553/09 B|ack & Bush, s. r. o., Praha - Žádost o předběŽný
souhlas s umístěnímzařízení Íotovo|taické
vyÍrobnye|ektřiny v k. ú.
Ve|im' Zo pro nedostatek informacíodk|ádá rozhodnutína příští
zasedání.
-

5. Zoráw ě|enůZo' diskuse
Mgr. Karpeta
- |nformovalZo, Že ka|endáře pro rok 2010 s výtvarnýmipracemi dětí
ve|imské zŠ, které přispějí k prezentaci ško|y, budou Vytištěnydo
dvou týdnŮ a nás|edně poté distribuovány do obchodů'
(Zafinancovánítohoto projektu odsouhlasi|o Zo nazasedání č' 12,)
Pan KaÍtan
- Doruči|žádosti o dopravní značeníkolem náměstí na přís|ušné
úřadya konstatoval'Že se mu zatímještě nepodaři|ozjistitvšechny
inÍormacek umístěnísemaÍorŮv našíobci.
- oznámi| zo, Že drobné opravy místních komunikací jsou
nap|ánoványna říjen.
Mgr. Češpiva
. Poda| zprávu o opětovném zuýšeníceny |etníhotábora v Horním
Brad|ea o přípravěpřih|ášekna příští
rok.
- Požáda| o nutnou opravu zvonků a vchodových dveří na poště a
navrh|,Že natře nová Vrata.
|ng. Richterová
- Seznámi|a Zo s návrhem finančního
{boru z4išit nájmy v obecních
bytech od 1. 2. 2o1o d|e zákona a poŽáda|a zastupitelstvo o
schvá|ení.H|asováníZo: pro 7 - proti0 - zdrŽe|se 1
Paní Slabá
. lnÍormova|ao humanitárnísbírce pro Diakonii Broumov, která se
.|
uskuteční
30. 9. 2009 ve Ve|imia . 10. 2009 ve Vítězově.
. Dá|e pozva|a všechny přítomné na s|avnostní otevření nově
zrekonstruovanéhonáměstíčkave Ve|imi, kteréje plánováno na
úteý 29. 9. 2009 v 10.30 hodin. Ze|eň pro výsadbu by|a objednána
v Hruškovýchovocnýcha okrasnýchško|kách.
Z iednání Zo Velim konaného dne 7. 10. 2009 v zasedací místnosti
OU Velim od 18.00hodin
PřÍtomni:pp. . SeiÍert'|ng. Richterová' S|abá' Kaftan, Kube|ka,Kostka,
Mgr. Karpeta,JUDr. Těmín,Mgr. Češpiva,Kotek
1. Zaháiení proved| a sprogramem jednání seznámi| přítomnépan
starosta Josef seifert. Konstatova|, Že je přítomna nadpo|oviční
většinač|enůZo. H|asovánío programu:pro 10 - proti 0 - zdrŽe|
s e0

opatřeníč,|||
3. Rozpočtové
Pan
místostarosta seznámi| všechny přítomné zastupite|e
s rozpoětovýmopatřenímč.ll|.Výdaje by|ynavýšenyo po|ožku:
Nákup sekačky Jonsered FR2216 A2 4x4 s žacím ústrojím 200 000'- Kč.H|asováníZo: pro 8 - proti0 - zdrŽelse 0

2. Kontro|aminu|éhozáoisu
- Prob|émy při deštích Na Ska|ce . firma Te|sig provádí opravu
kanalizace.
. Na MěÚ Ko|ín,odbor dopravy a na Po|icii Čn, ro|ín by|y zas|ány
dopisy.Zatímnepřiš|yodpovědi.
- HP projekt- by|yzas|ány dopisy,zatímbez odpovědi'
. Na konci září se uskutečnilo s|avnostní otevření ve|imského
náměstíčka,kteréhose zúčastni|i
zástupce RoP sČ, vedeníobce,
zastupiteléobce, občanéa žáci.
. V září a začátkemříjnaproběh|asbírkapro DiakoniiBroumov.
. Připomenutyostatnízprávy.

4. Doš|ápošta
- ě.j.477to9 HP projekt - elektroprojektyHav|ík,Ko|ín. Žádost o
souh|as se stavbou a podpis sm|ouvy o smlouvě budoucína akci
Ve|im,u|' Palackého,Sadová - kVN' Ts kNN' č' par.378l1o, 13-17
|V-12.60061oo.Žádost uŽ by|aprojednávánana zasedání ě. 15, kdy
by|o rozhodnutíodloŽeno.odpověd': ZO zatímsm|ouvuneschva|uje
"souhlas
se stavbou a podpis sm|ouvy o sm|ouvě
a podmiňuje
budoucípře|oženímda|šítrasy kabe|ovéhovedení vedoucíhonad
mateřskou ško|oua pozemkem p. ě. 386/1 a 38512v k. ú. Ve|im
vedeným jako sportoviště fiako kompenzaci věcného břemene
vedoucÍhopřes obecnípozemky).

3. Doš|ápošta
- č.j. 553/09 B|ack a Bush, s. r' o', Praha - Žádost o předběŽný
souh|as s umístěním zařízení - insta|ace zařízení Íotovo|taické
výrobny e|ektřiny.Hlasování ZO.. pro 6 . proti 1 . zdrŽe|se 3
. č.j. 555/09 Úřad regioná|nírady regionusoudržnostiStředníČechy
. Výběr projektu,,Renesancecentra - obec Ve|im..na zák|adě jeho
atraktivnostido připravovanéhoka|endáře' Zo bere na vědomÍ'
- č.j. 559/o9 Aerocan, CZ, s. r. o. - Žádost o stanoviskok r4istavbě
Íotovo|taické
e|ektrárny'H|asováníZo: pro 6 . proti1 - zdrže|se 3
- A||owance,s' r. o., Praha - oznámení o schvá|eníÍinancování
projektu,,Dobudování
kana|izacev obci Velim...ZO bere na vědomí.

sm|ouvyk projektu
- MAs PODL|PANSKo,o. p. s. . Návrhpartnerské
ovocná stezka..a Žádost o schvá|ení.odpověd':Zo
''středočeská
zatímsm|ouvuneschvá|iloa rozhod|ose pozvatna příští
zasedání
píRoškotovou
k vysvětleníkonkrétního
záměru.
Zo. diskuse
4. Zpráw členů
Pan starosta
. Podal Zo zprávu o jednánís projektanty,kteří připravípodk|ady
k případné
rekonstrukcibudovyoÚ. zmínitse o stá|ýchprob|émech
v DPS. Prob|émy
budouřešenypřidě|ením
býu pečovate|ce,
která
budemítupravenou
sm|ouvuna užívání
s|uŽebního
býu dop|něnou
přísIušnými
podmínkami.
. Dá|e kráce oohovoři|o s|avnostním
otevřenívelimskéhonáměstía
o schůzcese zástupciTJ Soko|Ve|im,se keými se dohod|na
podmínkách
pronájmusoko|ovny
za Úče|em
konání10.Velimského
plesu.
Mgr.Karpeta
vtýboru'která by|a
- Seznámi|Zo s vtýsledkemkontro|ykontro|ního
provedena
25.9. 2oo9na oÚ Ve|im.
Pan Kaftan
že Po|icie ČR a odbor dopravy MěÚ Ko|ínpovo|í
- |níormova|,
značkyzákaz zastavenínák|adních
vozide|na ve|imském
umístění
náměstí.
Mgr.Češpiva
. zepIa|se, v jakémstádiuje řešeníprůjezdu
u ško|yT. G. Masaryka.
Pan starostaodpověděl'Že jiŽ by|ozaŽádánoo dotacina rych|ostní
měřiěe'
. Dá|eupozorni|
na špinavé
schodyu poštya auta,kterárušíobčany
v pozdníchhodinách fiezdíko|empoštya autobusovézastávky a
h|uk).
Takése zepta|na zavÍránÍ
vrat.Pan starostadoporučuje
dě|ají
nočního
k|iduzavo|atPo|iciiČR.ostatnípožadavky
v případěrušení
jsouprŮběŽně
řešeny.
PaníSIabá
. |nformova|a
(za dva
o humanitární
sbírce,kteráby|ave|miúspěšná
roky, během kteých se sbírkypořádají,se vybra|ozatímnejvíce
všemobčanům'
kteříse jízúěastni|i.
ošacení),
a poděkova|a
ZiednáníZo Ve|imkonanéhodne 21. 10.2009v zasedací
místností
oU Ve|imod 18.00hodin
Přítomni:pp. - SeiÍert'Ing. Richterová'S|abá' Kube|ka'Kostka,
Mgr.Karpeta,Kotek
pan
1. Zaháieníproved|a sprogramemjednáníseznámi|přítomné
starosta Josef SeiÍert.Konstatova|,že je přítomnanadpo|oviění
o programu:pro 7 - proti0 - zdrŽel
většinaě|enůZo. H|asování
se0
zápisu
2. Kontro|a
minulého
. FirmaTe|sigprovádíopravukana|izaceNa Ska|ce- připomínky
ke
stavběby|yzrea|izovány.
. MěÚ Kolín, odbor dopravy povo|uje umístěníznačky zákaz
zastaveníB28 a dodatkovátabu|kaE9 k náměstí.
. HP projekt
odpověd'.
- by|yzas|ánydopisy'zatímjsmeneobdrŽe|i
. MAs Podlipansko. Středoěeská ovocná stezka - pí Roškotová
zasedání'
odk|ádánávštěvuZo na příští
. PřipomenutyostatnízpráVy.
opatření
č.|V
3. Rozpočtové
Pan starosta seznámi| všechnypřítomnézastupite|es rozpočtovým
o po|oŽku:
opatřením
č.lV. Výdajeby|ynavýšeny
Koupě parce|yp. ě. 1231 o uýměře .|Qo4m2 vk. ú. Ve|im Zo: pro7 _ proti0 - zdrŽe|se 0
552200'.Kč.H|asování
4. Doš|áDošta
. ě. j. 563/09 B. Pešič,Ko|ín- Žádost o přidě|ení
obecníhobytu.
přednostmajíve|imští
odpověď Zo.. ZařadiIdo seznamužadate|ů'
občané.
. č.j. 573/09 B. + A. Mbembovi,Ve|im - Žádost o výměnu
podkrovního
odpověd'Zo:Výměnybytuneprovádíme.
býu za větší.
- ě. j. 585/09 Svaz diabetikůČR - Žádost o Íinaněnípodporu.
pro 6 - proti
Rozhodnutí:
Zo přispěječástkou3 000'. Kč.H|asování:
1 - zdrŽe|se 0
. ě.j. 586/09 L' Schovancová'Ko|ínskýdeník. Nabídkamediá|ní
podporypři os|avách9.|. rnýročí
za|ožení
ČsR za odkoupeníurčitého
mnoŽstvínovin. odpověd' Zo: obec tuto mediá|nípodporu
nevyuŽije.
. č.j. 588/09 E. + Z. Kučerovi,
Ko|ín- Žádosto vyjádření
V|astníka
pozemkú
k umístění
fotovo|taické
H|asování:
sousedních
e|ektrárny.
pro4. proti. 1 - zdrže|se 2

5. Zpráw č|enů
Zo. diskuse
Pan starosta
. Navrhuje os|ovit všechny ve|imskéa vítězovskéžadate|eo stavební
parce|u a nabídnoutparcelu p. č. 1231 vk. ú. Ve|im za původní
'cenu.
- Dále navrhuje pozvat pana archeo|oga PhDr. M. Vávru, CSc. na
zasedáníZO,
Mgr. Karpeta
. |nÍormovalZo, že ka|endáře' které Vyda|a Ve|imská ško|a,jsou jiŽ
v prodeji.
. zepta| se' zda je výhledově p|ánováno řešeníparkovánína pozemku
u ško|y. Pan starosta odpovědě|, že úprava pozemku by|a již před
ěasem schvá|ena a připravena, a|e díky Íinančnísituaci by|a
odIoŽena.
Ing. Richterová
- Zepta|a se, zda pokračujíopravy si|nic. Pan starosta odpovědě|, Že
komunikacejsou postupněopravovány.

sPol',Bčnnsr'ui BUBBII(A
SPOZ

OZNAMUJE

VÝznamná životníiubiIeaoslaviIi:
Jeřábek Josef, Ve|im
Gregorová Ludmi|a,Ve|im
Kout JoseÍ,Ve|im
Surovcová Jaros|ava. Vítězov
Do da|ších|et přejeme hodně zdraví!
Narodilse:
Vokněr Matěj' Ve|im
RodiěŮm b|ahopřejeme!
Zemřeli:
Šmejka|
Zdeněk, Ve|im
Líba|Václav, Ve|im
K|ingrováHana, Velim
Čestjejich památce!
ManŽeIstvíuzavře|i:
Motyěka Petr a Říhová Jaros|ava
Hamar Vác|av a Čábe|kováŠárka
Junek Dušana Ho|ubováErika
Do da|šíchspo|ečných|et přejeme hodně štěstí!

AE

lat

75 let
65 let
70 let

RENESANCE CENTRA - OBEC VELIM
- slavnostní otevření náměstí
V úteý 29.9.2009 V.|0.30 hod. by|o slavnostněotevřeno nově
zrekonstruovanénáměstí ve Ve|imi. Starosta obce Josef Seifert nejprve
přivítal všechny přítomné oběany, zástupce Úřadu Regioná|ní rady
regionu soudrŽnosti Střední Čechy pana Martina Jandu,
ing. J. Have|kovouz MAS Pod|ipansko,zástupce ÍirmyGeosan Group,
a. s., zástupce partnerůprojektuRenesance centra - obec Ve|im,Žáky
naší zák|adní ško|y a děti z MS Ve|im a předa| s|ovo panu
místostarostoviKube|kovi. Ten přednes| krďký projev' ve kterémvšem
přítomnýmpřib|ížilrekonstrukci náměstí od jejího počátkuaž do nynější
podoby. Na závěr poděkova| Úřadu Regioná|ní rady regionu
soudrŽnosti Střední Cechy, konkrétně Regioná|nímu operaěnímu
programu regionu soudržnostiNUTS2 Střední Čechy a EU za dotaci,
všem ostatním,kteříse na tétoakci jakko|ivpodíle|i'a také občanům
byd|ícím
v oko|ínáměstíza jejich trpě|ivost.

Po krátkémvystoupeníŽákyňZš T. G. Masarykave Ve|imipoŽáda|
pan místostarosta
pana MartinaJandu, zástupce Uřadu Regioná|ní
rady regionusoudržnosti
SČ, a pana starostuSeiÍertao slavnostní
přestřiŽenípásky. Při této příleŽitosti
rozdávalyžákynězŠ Ve|im

oběanůmpoh|ednicenovéhonáměstíěka'rek|amníb|očkya CD
s prezentacírekonstrukcenáměstíve Ve|imi. Poté starosta vyzva|
náměstíčka
k proh|ídcenově zrekonstruovaného
a
všechnypřítomné
pozva|všechny
na ObecníúřadVe Ve|imi.
oběanyna ma|épohoštění
MoSla

!\

\
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z
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Uš|ijsme něko|ik metrůod východu ze Zoo a objevi|ijsme se u
botanickézahrady. I v ní jsme p|ni|iúko|y.Líbi|ose nám akvárium a
pásů.
spousta rost|inve sklenícíchrozdě|ených pod|e-vegetačních
K. Skooková a A. Fi|ounová
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z NAštcHšror
P,lsnlčko
V novémškolním
Životškoličky

roce

Do ško|níhoroku 2009 - 2010 Vstoupi|amateřská škola úspěšně
sboru. Jedná se o |vanu Hrbkovou,
1. září s novou posi|ouv učite|ském
plně kva|ifikovanouučite|kuMŠ.K zápisu do tohoto ško|níhoroku nám
pilšlo 24 dětí' z toho 21 by|o přijato. Dvě dvou|etépřijaténeby|y mohou bý přijatépo dovršení3 let věku' a to i v prúběhuškolníhoroku,
ěehoŽjedni rodičejiž vyuŽi|ia od konce |edna 2010 se jejich potomek
zapojído výchovně-- vzdě|ávacího procesu u nás ve ško|ičcePísničce'
Ce|á budova MS je rozdělena na tři pavi|ony- pavi|onA a D (třídy
se staršímidětmi) jsou nap|něny 24 dětmi, pavilon C (nejmenšídět!)
navštěvuje23 dětí. Rezerva je pouze pro případ' kdyby o vstup do MS
žáda|irodičedítěteve věku 5 - 6 |et' kteréze zákona MS přijmout musí.
divad|o'.-děti
Během prvníchdvou měsícůnás jiŽ něko|ikrátnavštívi|o
z MŠpředved|ykrátkévystoupenípři os|avách 91. výroěíza|oŽenÍČSR
kulturníhodomu na strašid|áckýrej
a jedeme se podívatdo ko|ínského
se nebojíme,..
''Strašide|
A co nás čeká do konce roku 2009? Ve spo|uprácis rodičibudeme
tradiěně pořádat vánoční Výstavu jako dovršení adventního času ve
zváni!
Jste samozřejmě všichnico nejsrdečněji
ško|ičce.
Žs

Exkuzeno Sněžku

Dne 22. 9. se 9. třída
spo|ečně se 7. A
zúčastni|aexkurze na
nás
SněŽku.Doprováze|i
páni učite|éČešpiva,
Kync| a pan ředitel
Karpeta.
Ten den by|o krásné,
s|unečnépočasí.Ráno
jsme vyje|iko|emsedmé
hodiny a asi po deváté
hodinějsmeby|ina místě.
autobusem
Cesta
proběh|a v k|idu. Přije|i
jsme do Spindlerova
M|ýna' kteý se již
nachází v Krkonošském
národním parku. od
Spindlerovyboudy jsme
vyš|i vzhůru kamennou
Cestou ěesko-po|ského
přáte|ství.Prvnízastávka
na svačinua odpočinek

by|au ve|ikýchsluneěníchkamenů.Dá| jsme pokraěova|iobřím sed|em
k Po|skéboudě. odtamtud by|a SněŽka jako na d|ani.Vystoupa|ijsme
úzkou a neobvykle strmou kamennou stezkou k vrcho|u, kde na nás
ěeka|nádhernývýhled.
Všichnijsme jiŽ by|iunaveni,
Vrace|ijsme se přes Upské rašeliniště'
takŽe jsme se na Lučníboudě s chutí naobědva|i.Zbytek cesty ved|
Bí|éhoLabe. odtud jsme po asfa|tovési|nicidoš|iaŽ na hranice
údo|ím
KRNAPu' kde nás Vyzved|řidičautobusu'
Ce|kem jsme uš|iasi 23 km. Vý|etse ve|mivydařil a všem se určitě
Za 9. tříduAndrea Mi|áčková
líbi|.

Exkuze- Liberec
na exkurzido Liberce.
Dne6. 10. 2009je|iŽáci5. a 6. třídyspo|ečně
a botanické
zahrady.
Podíva|i
se do zob|ogické
jsme zavíta|i
Nejdříve
do Zoo. Tam jsme ve skupináchp|ni|iúko|y'
Vese|á a Motáková'Všichnijsme se
kterénám zada|ypaníučite|ky
Na konciprohlídky
kterése bohuŽe|
nekona|o.
těšilina krmení|achtanů,
jsmesi všichnizměři|irych|ost
našehoběhu.Rekordní
rychlostby|a23
km/hod.
a zaběh|yji Adé|aFi|ounová
a Marce|aKotková.

Velimween
Letos již počtvrté
uspořádali žáci 9. třídypro děti z Ve|imi a oko|ních
vesnic strašidelnýprůvods Iampiony-,,Ve|imween...
Deváťácinejprvevyzdobi|iško|nízahradu, zeď do Vác|avskéu|icea
oko|íbudovy 1. stupně vyřezanýmidýněmi' kterépotérozsvíti|i.
Průvodstrašidý|ekse kona| v ú|eý 27. 10. Ko|em pů|šestévečer
přivÍta|aúčastníky|ampionového průvodu ,,strašid|a..
z devítky' která
všem dětem rozda|a |ízátka, oazítkova|a je obrázkem dýně a
upozorni|ana změnu trasy. Tentokrátjsme šli Vác|avskou u|icído u|ice
Kar|ovy, potédo Fajberku a přes náměstíčkozpět ke ško|e.
průvodu
Pod|e počturozdaných|ízátekjsme zjisti|i'Že |ampionového
se zúčastnilo
25.'|ma|ých,,příšerek..'
Jménemce|édevátétřídybychom
chtě|i poděkovat paní učite|ce Veselé za pomoc s uspořádáním
průvodu.
Iampionového
Martina Šátxová

žáků
naší
zš
SIedujeme
sportovní
činnost
Před zahájenímsezóny jsme vás seznámili s m|adýmta|entovaným
motocyk|o4im závodníkem Pav|em Nechanickým, který nám tehdy
poský| rozhovor. S|edujeme jeho kariérua přinášímeda|šívýs|edky
v roce 2009.
PAVEL NEcHANlcKÝ
. Žák 6. třídyZŠVelim, byd|iště:K|ipec' motocyk|orn/
závodníkna si|nici,
soutěŽ:PREBOR cR M|N|GP zAc|. třída:50 ccm
Výs|edkyseriá|uzávodů:
23, 5.
VysokéMýto
2.
24.5.
VysokéMýto
3.
13' 6.
Písek
4.
14.6.
P ís ek
5.
1.|' 7.
VysokéMýto
6'
VysokéMýo
12,7.
7.
1. 8'
Písek
8'
2' 8.
Písek
9.
29' 8.
Sosnová
10.
30' 8'
Sosnová
1.1.
12' 9.
VysokéMýto
12.
13.9.
VysokéMýto
.|.

Ce|kovépořadí:
1. Kru|išDavid - 536 b'
2. Voš|ajerPetr - 389 b.

9' místo
8. mÍsto
5' místo
5' místo
4. místo
3. místo
3. místo
4. místo
7. místo
5. místo
4. místo
2' místo

3. KbelecMartin- 308 b.
4. NEcHANlcKÝ PAVEL-295 b'
- 227 b.
5. V|čekMi|os|av
6. KuchaříkPetr- 174b.
Da|šízávody:26. 9. - Sachsenring- sRN - třída70 ccm - 6. a 5'
tříd)- 7.
místo,27.9.- Sachsenring. sRN - superpo|e(bez rozdí|u
místo
v da|ší
závodní
Pav|ovigratu|ujeme
a přejememu hodněúspěchů
JaČe
sezóně a samozřejmětakéve ško|e.

VýznamnýúspěchmladéhošachistySokola
KolínTadeášeBaláěka

ne|itova|,Že obětoval svůjvo|ný čas. Výzva; najde se kromě paní Hany
Thie|ovéa spo|. ještě nějaký da|šíorganizátora vymyslípro Ve|imáky
jinou zajímavouku|turu?Těšímese.
|BAB

Mlss Kolínska2009
Finá|ovtýveěer MISS Ko|ínska2009 se uskutečnídne 27. 11. 2009
od 19.30 hodin v Městském divad|e vKo|íně. Během s|avnostního
večera se 10 vybraných dívek utká o titu| M|SS Ko|ínska 2009
v násIedujícíchd|scip|ínách:
- Módní přeh|ídkaa představeníÍina|istek
* Rozhovor s moderátorem na zák|adě vy|osovanýchotázek
* Vo|ná disciplína
- Promenáda v p|avkách
Do finá|e této soutěŽe by|a vybrána Diana S|abá z Ve|imi. Jako
volnou discip|ínusi Vybra|a hru na k|áVesy' SoutěŽícínyní abso|vují
kaŽdý týden nácvik a přípravu na Íiná|ea módní přehlídku.DěVčatasi
vyzkouše|a šaty ve Svatebním ateliéru Pod Zámkem, abso|vova|a
přednáškuo etiketěa |íčení,
Íocenív ate|iérechpana Vidrny.
6. |istopadu2009 od 19.00 hod. se koná ve Vodním světě Kolín
Módní přehlídka. Během večera se představívšech deset fina|istek
M|SS Ko|ínska2009 V aktuá|níchmode|ech,obuvi a dop|ňcíchmódního
ita|skéhoobchodu soNN|N|' dá|e ve spo|ečenskýcha svatebních
šatech Svatebního ate|iéruPod Zámkem paní He|eny B|aŽkovéa
v p|avkáchspo|eěnostiL|TEX. Během večeravystoupíi taneěnískupina
CrossDance Ko|ín.Moderuje Honza Navrátil. Vstup pro diváky bude
zpřístupněnVodním světem v Kolíně v |etnímob|ečeníbez obuvi d|e
řádu Vodního světa. Každý návštěvníkdostane při vstupu svou skříňku
pro přev|ečenía od|oŽeníobuvi. Vstupnéje p|atnés řádem Vodního

světa.
Fotoa Víceinformací
na www.missko|inska.com.

hka

Ve dnech 24. 10. - 3'1. 10. se konalo
v Harrachově MistrovstvíČech v šachu m|ádeže.
Vnejvyššíkategorii hochů do 16ti |et startova|
Soko|a, teprve
nejmladšíč|enoddí|uko|ínského
čtrnácti|etýTadeáš Ba|áěek z Ve|imi. Na startu
1995 a 1994.
by|o 62 hráčůa hráček ročníků
Tadeáš se umísti|jako první ve svém ročníku
(1995) a získa|stříbrnoumedai|iv ce|ésoutěŽi.
Pos|ední3 partie hrál s horečkou,protoŽedosta|
chřipku' Na prvnímstupni stá| Marek Braun, o
rok starší hráě z Desko Liberec. Tadeáš tak
získa| postup na MistrovstvíČeské repub|iky,

kterése bude hrát 6. aŽ 13. března 2010 vhote|u D|ouhéstráně
v Koutechnad Desnou,kdese střetnese soupeřiz Moravy.
Do konce roku má Tadeáš ve svém ka|endáři ještě start
dospě|ých
- open de Jura court V po|ovině
turnajích
v mezinárodních
je ukáza|,žečeská
v Zůrichu.
Jeho cÍ|em
|istopadu
a Weihnachtsopen
konkurenci.
evropské
můŽedobřeobstáti v nejsi|nější
šachovám|ádež
:,,.

Ríjnovýdlabanec počtvrté

Ve středu 21' 10' 2009 odpo|edne se vhojném počtuseš|y děti
s maminkamiěi tatínkyna hřištis jedinýmcí|em- vývořit ze suých dýní
bubáčka. Počasínám přá|o
co nejkrásnějšíhonebo nejstrašide|nějšího
zv|ád|i i něko|ik
a za všeobecnédobré ná|ady jsme kromě ,,d|abání..
drobných soutěŽí.A zde jsou naše \4'tvory.
AH

Byli jsme na Carmen
obdivuji'kdyŽsi někdona svá bedravezmeorganizaciěehoko|iv.
je příjemné'
do autobusua
kdyŽu panaSiřínkanastoupíte
Pro ostatní
jste vyloŽenipob|íŽkonáníakce, bez starostís parkováním.
Bez
kdyŽjstesi
ve Íoyeru
dát i troškuvínka,zejména'
si téŽmůŽete
starostí
před tímv Mac Dona|dukoupi|inějakýten burger.Pak se jen oddáte
ku|turnímu
záŽitku,
o k|asickouCarmen,a|eo
Pro upřesnění
uvádím,Že se nejedna|o
Carmen muzikálovouve sty|u ',broadwayskéshov/.. Bombastická
skutečněby|a.Byla takéve|midobrá
scéna,kterouprograms|ibova|,
do autobusup|nidojmůa nikdo
žejsmenastupovali
LucieBí|á.Mys|ím,

FandímeDianě Slabé!

VgrusrÁ ABECEDALrsr |o2)
Rozh|as (závodní)ve Ve|imskétovárně by| řízenz te|efonníústředny
kteří
umístěnév prvním poschodíadministrativníbudovy' Z h|asate|ů,
se zde vystřídali,|ze jmenovat paní Marii Jiravskou, Ženu sk|adníka
tamtéŽ,s|ečnuJiřinu Hájkovou z Plaňan a paní Jaros|avu Bušovou
z Peček.
Rozpad říše rakousko.uherské nasta| důs|edkem prohry první
světové vá|ky' Národy ujařmené Rakouskem dozrá|y k samostatné
existenci, a VyuŽi|y proto nabízené příleŽitosti.Rozpad mocnářství
přines| i Ve|imi ce|ou řadu změn' Lidé se cítilisvobodnějšími
a poča|i
radostně Žíta pracovat.
Rozpis sluŽeb protipoŽárníchh|ídek v 50. |etech v době Žní by|
prováděn na MNV Ve|im. K tétos|užběby|ipovo|ávánimuživojenského
věku. Během noci procházelo něko|ikdvojic určitýmiúsekyobce, a to
ve dvou směnách' První směna h|ídkova|azvečerado 1 hod. vnoci a
druhá od 1 hod. do rána' Úče|em těchto h|ídekby|o bránit vzniku
oožárÚ.
Rozsudky stanných soudů za 2. sv. vá|ky byly u nás ve Ve|imi
pečlivěs|edovány.Stáva|o se, Že mezi odsouzenýmik smrti by|yosoby
některyimnašim spo|uobčanúmznámé. Jedním z nich by| například
Miros|av Vojtěchovský, bratr faráře Jiřího Vojtěchovského, kteý byl
zastře|env době stannéhopráva na stře|niciv Koby|isích.
Rozvody jsou smutným závěrem mnoha manŽe|ství.Za první
repub|ikyjich neby|o mnoho. Pokud k nim docháze|o' setkáVa|y se
s kritikou veřejnosti. Tehdy se i ve Ve|imi dba|o více na poctivost,
ěestnost,dobrou pověst a podobnéhodnoý. Ko|em r. 1980 by|o u nás

domně|e rozvedeno kaŽdé páté manŽe|ství.V roce 2005 se dokonce
mluvío tom, že se rozpadá kaŽdédruhémanŽelství.
v 18. sto|etí'by| Věh|asným
Róss|er Matěj, poděbradskýděkan žijící
pomo|ogem- ovocnářem. Důvěrnězna| Ve|im i K|y (Vítězov)a popsa|
zde řadu odrůdjab|onía hrušní.
Ruda drahých kovů byla vysněným cílem havířů,kteří se ve 14.
stoletíve Ve|imia ve K|ech pokouše|io jejítěŽbu. Naopak by| přeh|íŽen
prostor Mukarova háje, zvaný kdysi Přerovský Vrch, nacházející se
pob|íŽBřeŽan. V povědomí starších|idíse uchova|y názory, Že právě
zde moh|o jít o u|oŽená |oŽiska kovot4ich rud. Vyvozova|i to ze
zkušenosti,že vtěchto místech by|y časté údery b|esku. Ztohoto
důvodu pÚ by|o v minu|osti na břeŽanských domech mnoho
hromosvodů.
Rudá armáda se koncem 2. sv. vá|ky v|ivem váleěných operací
představi|a obyvate|stvu téměř celé repub|iky. Zatímco v oko|ních
místech(Sokoleč,Předhradíapod.) by|yjejíjednotky přímo umístěny,
jen ma|á skupina rudoarmějcůkona|a stráŽnís|uŽbu nad zajateckým
táborem ziízeným v býva|émvelimském cukrovaru. Ve|imí však ve|mi
často projíŽdě|na motocyklu s lod'kou sovětský důstojník'kteý vozi|
našehooběana FrantiškaNouzovského coby t|umoěnÍka.
Rudé srdce nebo téžVe|imskéRudé srdce by| název závodního
časopisu pracujícíchzávodu Ve|im, národní podnik Standard. Tento
týdeníkpoča|vycházet v říjnu 1946 za redakce Jaros|ava Dlouhého.
Tisk|y jej grďické závody V. a A. Janata, n. p' Nouý BydŽov.
Rudo|f ||. podepsa| 28. ěervence 1608 majestát vsí Ve|imě a K|ů.
Jedna|o se o potvrzenípráva odúmrtí,vyh|ášenéhojiŽ dříve krá|em
V|adis|avem.Císař Rudo|f potvrdi|právo odkázat majetek komukoli
z přÍbuzných.V případě úmrtímajite|ebez opatřenízávěti byl majetek
převedenna nejb|iŽšího
příbuzného.
Ruiny pravěkých opevnění a ohoře|ých obyd|ína návršízvaném
ponechány svému
dnes Ska|ka u Ve|imi by|y po zásahu útočníků
osudu. Zde vykonal své dí|oi zub času a bujná Vegetace.Zapomnění
hrůz tohoto nevábného místa dávného krvavého střetu navráti|o sem
opět novéobyvate|stvo.

Ve|imostavilazrodČsn
Vsobotu 24. ří)na2009 ve 14 hod. se ve|imská soko|ovna zce|a
zap|ni|a návštěvníky. Probíha|a tu již tradiční os|ava za|ožení
Českos|ovenskérepubliky a sjezd rodáků. Přítomní by|i příjemně
překvapeninedávno renovovanýminteriérembudovy,přičemŽje os|ni|a
původu,kterézde
přirozená bě|obadřeva zce|a nových Žid|íšvédského
toho dne proŽíva|ysvou premiéru.Po úchvatnémpřehrání původní
ěeskos|ovenské hymny, kdy by|a navozena patřičná atmosféra,
prom|uvi|.Mgr. Jan Dobeš' odborný asistent FilozoÍickéfaku|ty UK
v Praze. UspěšnévystoupeníŽáků Mateřské i Zák|adníško|yz Velimi
pak dop|ni|asvým zpěvem Tereza K|ingrová. Byly zde insta|ovány
zde mě|i
výstavyzahrádkářů'zák|adníi mateřskéško|ya archeo|ogové
ponéjvícejejich činnostv |oka|itěSka|ka ve
tři stojany dokumentující
Ve|imi. Moh|i jsme zh|édnouttéŽ panel obecního úřadu ve Ve|imi
s obrázky |etos rekonstruovanéhove|imskéhonáměstí. KdyŽ si vše
zača|opřáte|sképosezenív přÍsá|í'Moh|ijsme tu
návštěvníciproh|éd|i,
potkat RNDr. Kar|a Ho|adu z UK ěi akad. ma|ířeJiřího Skopka' a|e i
napříkladarcheo|oga DraŽena Sťastného.
Tereze K|ingrové.Končízák|adní
Rád bych se vráti| k účinkující
vzdělání.JiŽ něko|ikrátse představi|aVeřejnosti.Bohudíkse dosta|ado
rukou povo|aných,do ko|ínskézus' prosák|émanča|ovskouhudební
tradicí.Ve|imský klub rodákůjí držípa|ce. Pevně věří, že se stane
da|šímč|ánkemřetězu ve|imských zpěváků, mezi něŽ patří Vác|av
Nouzovský, Stanis|ava Souěková, její bratr Jaros|av Souček a Lad'ka
Nohej|ová. Mrzenová'
BB

Jednoutakh|eu nás ve Vítězově...
Dne 19. září 2009 se ve Vítězově uskutečni|všemi očekávaný
nohejba|ovýturnaj. Hráči, kteří se účastni|i,na tuto udá|ost pi|ně
trénova|i.Už od devíti hodin ráno by|i úěastnícipřipraveni na našem
nově vybudovanémumělémhřišti.Začalyse odehrávatzápasy. Turnaje
se zúčastni|ipouze muži a ch|apci, je|ikož ženy a dívky neby|y
dostatečně připravené' Utka|y se týo týmy: Ch|apy' P|ayboys'
Mezinárodní tým, R|C P|c' ARo H|T a 4813. Ko|em páté hodiny
odpo|ednese dohráva|pos|ednízápas, a to o 1. a 2' místo.Zápas by|
velmi vyrovnaný.Nakonec zvítězi|odruŽstvo Ch|apy (Mi|an Bug' Petr
Koste|eckýa Micha|Adámek). Druhémístoobsadi|odruŽstvoP|ayboys
(Jindřich Stuch|ík,Jaros|av Fořt a Jiří Nechojdoma)' Na třetím místě
skoněi|o družstvoMezinárodníÍým (Martin Beníšek,David Zeman a
Da|iborDang), kterépřije|oz Ve|imi. Takto umístěnétýmy si odnes|y
domů medai|e a pár piv v Žaludku zdarma. Vítězovéturnaje obdrŽe|i
zce|a nový putovnípohár, kteý se snad u nás stane tradicípro da|ší
po nohejba|use vyh|ási|vo|ejba|o{ turnaj,ve
generace.Po odpočinutí

kterém neš|o o žádnéceny, a|e jen tak o zábavu a nějaké to lepší
umístění.Na zakončenípro nás takto povedeného dne si vítězovská
m|ádežpřipravilahudbu a zábavu na večer.Vyh|ási|ase soutěžo první
vítězovskousuperstar. U tohoto nápadu jsme se dobře bavi|i a by|i
jsme uchváceni Vydařenýmiqikony přih|ášenýchjedinců.Doufáme,Že
takoqýchtodnůsi ve Vítězově užijemevíce.
Kateřina Stuch|íková

Rodák z Velimi opět na stránkách
Velimshýchnovin
repub|iky
znovumistremČeské
JiříČepe|ák
i druŽstvech
v jednotlivcích
x ,.
Cépanestárne,závodí,testujea vyhrává
Vážímsi kaŽdéhoě|ověka,kteý něco dokáže'zv|áštěkdyŽje to Žák
našíško|y,na kteréučímjiŽ ětyřicátým rokem. l kdyžje mým koníčkem
Íotba|,mám s|abost pro.-motorky (Bossi) a předevšímpro našeho
rodáka Jiřího Čepe|áka.K tétorodině mám vůbeczv|áštní
úspěšného
vztah, spo|upracova|jsem urěitýmzpůsobemv|astněse šestiČepeláky.
Pamatuji na první motokrosovéúspěchy otce Jiřího (i na te|evizní
přenosy z Břevnova - závod do vrchu), trénova|jsem JoseÍa, kteý
chýal za fotba|ovýoddí|ve Velimi, dnes v|astně pomáhám v ,,béčku.
Radka. ČastovzpomÍnámi na ty nejstarší.Proto
trénovatnejm|adšího
se nedivte,Že mám ohromnou radost z toho, Že Jirka se před časem
opět vráti|na závodnídráhu a dokazuje mladým,Že tu ještěje. S|edova|
jsem jeho |etošní
výs|edkya před pos|ednímzáVodem jsem nevěři|,Že
bude mistrem České republiky. Srdcař to dokáza|. Spoji| jsem se
sezónu z jeho poh|edu.
s Jirkou a přinášímvám |etošní
Tým, motocyk|,soutěŽe?
,,Jezdi|jsem za tým YAMAHA PRoFl AuTo cz na strojiYAMAHA 450'
je| jsem mistrák |tá|ie,Švýcarska,Německa a samozřejmě Česka'.
(pozn.. mistrák znamená mistrovstvípříslušného
státu)
Jak hodnotíš|etošní
sezónu?
sezóna mi vyš|afantasticky.Řadím ji ihned za tu z roku 2002,
,,Letošní
kdy jsem by| ce|kově 16. v MS 250ccm a 3. V německémmistráku.
Letos ji hodnotímjako ve|mi úspěšnouhlavně proto, Že jsem dokáza|
prorazitna ětyřech různýchšampionátech...
Jak se daři|ov ltá|ii,kde by|ave|ká konkurence?
,,V ltá|iijsem skoněi|ce|kově na 9. místě.Abso|Vova|jsem ce|ý seriá|
s|oŽený ze 4 závodť.l.By|a zde ve|ká konkurence, protoŽe se tento
seriá| je| v přípravnémobdobí před mistrovstvímsvěta a dost jezdců
z MS vyuŽiIotétopří|eŽitosti
si zde zajezdit.,,
Ve Švýcarskuto by|ještě|epšívýs|edek?
,,Ve Svýcarsku jsem skonČilce|kově na 6. místě. Abso|vova|jsem 5
závodťsz devíti. Kromě jedné nedojeté jízdy pro technickou závadu
jsem dokonči|kaŽdou jízdu nejhůředo 3. místa ( 1x 0' 1x2. místo'
4x3. místo,4x1. místo).,.
A mistrovstvíNěmecka?
,,Zdejsem by| ce|kově osmý (účastna šesti závodech z osmi)' I zde
jsem potvrdi|dobrou Íormu.'.
A ted' to h|avní - mistrovstvíČeské repub|iky.Začněme závodem
V Pacově.
v Česku mistrovská sezóna. Zde
,'Dubno{m závodem v Pacově zač.a|a
jsem potvrdilÍormuz jarníchzávodův |tá|iia po druhéma prvnímmístě
jsem se uja| vedení v průběŽnék|asiÍikacis pohodlným náskokem (i
kdyŽ se jedna|oteprve o prvnízávod ze šesti)..'
Co propadák v Kap|ici?
podnik v Kap|icimi vůbecnevyše|,i kdyŽ jsem mě| jezdecky na
''Druhý
umístěnív ToP 3. Po v|astníchchybách jsem bodově paběrkova|na 7.
a 8' místě a to je v boji o titu|má|o. Navícjsem po pádech abso|vova|

kaŽdoujízduod prvníhoko|a bez předníbrzdy. A|e v konečném
součtu
pak by|o dů|eŽité,
Že jsem obě jízdy bojoval aŽ do konce. Po Kap|ici
jsem k|es|na průběŽné
6. místo.'.

sériovou moto, tak i s Rinaldi kitem. Moto Cairo|iho má opravdu
špičkouýtovární motor' By| to pro mě opravdot47záŽitek a jsem rád, Že
jsem u toho moh| být. Ma|ým bonbónkem na závěr ještě by|o
představenímode|u Yz4soF 2010, na kterémse a|e ještě bohuŽe|
nesmě|o jezdit. V Evropě jsou dva tyto stroje, jeden jsem měl moŽnost
ve|mi zb|ízka prozkoumat a druhý má na testování tovární jezdec
Rina|diYamaha D. Phi|ipaerts.Moc se těším,aŽ budu mítmoŽnostse
prvně na tomto modelu svézt, má skuteěně pár revolučníchzměn, tak
bych je rád pozna| v praxi.
Zdraví Čépa

V Kramolíněnasta|obrat k |epšímu?
v pořadí- Kramo|ínmi vyše|v prvníjízdě super a já ji vyhrá|.Ve
'Jřetí jízdě jsem
druhé
upad|,potom jsem si to nás|edně ještě zaš|áp|v té
samé zatáčce, co by| pád' a v cí|ijsem by| nakonec čtvrtý.Výs|edek
ce|kem oK, a|e já potřebova|stahovat špičkua ne dě|at takovékiksy!,.
A|e v Šumperkujsi zabojova|?
,,Ve čtvrtémzávodě v Sumperku jsem odved| standart, až na horšístart
ve druhéjízdě to by| 100% uýkon. By| jsem v prvníjízdě na 1. místěa
ve druhéna 3' místě','

FC Velim - ýsledlry

Vím, Že jsi před pátým závodem v Přerově ztráce| 10 bodů.Jak jsi to
vidě|?
pátém závodé již přituhova|o. By| jsem v průběŽnémpořadí druhý'
'V
a|e ztráce|jsem skuteěně 10 bodů na vedoucÍhoP. Bartoše' Ten se
spo|éha|na jedinou věc, a to ve zbývajícíchčtyřech jízdách dojet vŽdy
v pořadí za mnou, pokud tedy nevyhraji.To by mu nepomoh|o'body
jsou do 20. místa- 25,22,20' 18' 16' 15' ...' 1. A ono mu to zatím
skutečně vycháze|o. V Přerově jsem by| dvakrát na 2. místě, on by|
dvakrátna 3' místě.Před pos|ednímzávodem ved|o 6 bodů!
Ale Jinínto rozhod|.co?
,,V prvníjinínskéjízdě jsem mě| s|ušnýstart a V po|ovinězávodu jsem
še|na druhémísto.Bartošby| v tu chví|iaŽ deváý. Ríkaljsem si, Že to
musívyjíta Bartošto nemůŽena 3' místodohnat.H|avněproto,Že tam
je|i Bučenecse Zarembou. Nevěři|jsem' Že by porazi|zrovna oba dva.
Jása| jsem' protoŽeVýkonnostnějsem by| |epšíneŽ Bartoš'a pokud by
š|ovše normálně,mě|jsem šancive druhéjízdě Bartošeporazit.Jenže
ouha, cí|emproje|Bartošjako třetía nutno podotknout,Že mu to ch|apci
Bučenecse Zarembou moc neztíŽi|ipo urputnésigna|izaciBartošova
manažera Kováře, kteý zuřivě gestiku|ova| na kaŽdého jezdce
jedoucíhopřed Bartošem,aby ho pusti|i.Po prvníjízdě jsem by| na
zák|adě této skutečnostiopravdu naštvaný, protoŽe např. Bučenec mi
v té samé jízdě nedaroval ani metr. A|e ve druhéjízdě mi by|o štěstí
nak|oněné.
V polovinějízdymě| Bartošzávadu na zadní brzdě, pro mě
z nepochopite|nýchdůvodůodstoupi| a mně stači|ojediné - urvat
aspoň 5 bodů.Podařilo se mi dojet na 4. místě,zakteÍéje 18 bodŮ' a
mohlijsme s|avit!!!Nejdřívemi bylo Bartošelíto,protoŽeje to pro něho
kruté,a|e na druhou stranujá si to bez brzd v Kap|icivydře|a potom ...
to VystupováníPetra Kováře ...?,.
Nic, titu|je ve správnýchrukách!
Konečné pořadí mistrovství ČR: 1. Jiří Čepelák, 2. P' Bartoš,
3. J. Zaremba.
Co nám k tomu řeknešna závěr?
z ce|éhostartovníhopo|e, a|e
,,Letosjsem by| většinujízd nejrychlejší
díky vlastnímchybám jsem si to Výrazně komplikova|.KaŽdopádně to
byly s|ušnénervy. Ještě jako třešničkuna dortu se mi podaři|o
Vybojovattitu|mistra CR v druŽstvech na trati v Lokti nad ohří spo|ečně
s F. Neugebauerem a F. Richierem z Francie. Prostě sezóna jako
zvon."
Děkuji Jirkovi za ochotu a rozhovor a přeju mu hodně da|šíchve|kých
JaČe
Čépaprostě nestárne.
úspěchů.
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Zdravímz ltá|ie, mám pár hodin po testu továrníchmotocyk|ů
YAMAHA YZ 5OF A. Cairolihoa YAMAHA YZ250F D. Guarnieriho.
počasí,
Test proběh|na známétratiV Mantově'přá|o nám s|unečné
nakropenátrať,prostě|uxus.Mě|jsem na kaŽdou
teplota25 stupňů,
obě motorkyna mě uděla|y
motorku20 minuta 5 minutna Íocení.
jak se
mám se 450 a tady mohuporovnávat
dojem.Vícezkušeností
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A ještěněco na závěr.
YAMAHA
Test továrníchmotocyk|ů
(upraveno)
Převzatoz www.jiri.cepe|ak.cz
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Holatka

skončil ve Velimi

Jiří
v ú|eý27..|0.2009ráno by|vedenímFC Ve|imodvo|ántrenér
u divizníhoA
Ho|atka(i se srnýmasistentemM. Ka|endou)působící
muŽstva.Na podrobnosti'isme se zepta|isekretáře k|ubuMgr. Petra
Karpety.
odvo|ání?
důvodem
Co by|oh|avním
ve ÍunkcitrenéraA muŽstva
svépůsobení
'TrenérJiří Holatkaukonči|
po vzájemnédohodě s vedením k|ubu. H|avnímdůvodembyly
neúspěchem
vrýs|edky
a bodov'ýstav muŽstva.Pos|edním
neuspokojivé
To by|zápas, kde se mě|ovyhrát...
by|aprohras Převl./šovem.
trenéra?Ve fotba|ouých
Máte jiŽ nějakéhokandidátana post h|avního
kruzíchse speku|ujeo Stanis|avuKocourkovi,kteý by| přítomenna
nedělnímutkánís Přev'ýšovem'
Žádnéhoíavoritanemáme.Víme,že pan Kocourekna fotba|e
'Zahím
setkánínebojednánínedoš|o...
by|,ale k Žádnému
Kdo tedynynípovedemuŽstvo?
nynído konce podzimníěiístipovedoudruhýasistentLuděk
"MuŽstvo
Kostka,trenérm|ádeŽeJakub Stach a trenérbrankářůMi|anPohanka...
Do konce podzimníčásti soutěŽe zbývajíjen dvě ko|a. Nenaruší
odvo|ánía nás|ednázměna trenéraA muŽstvaorganizacizimní
přípravy
ýmu?
organizacezimnípřípravybude pochopite|něvěcí nového
"Samotná
zápasy však máme zajištěny
trenéra'Kvalitnísoupeře pro přípravné
časovýmpředstihem.NašeA muŽstvose |etoszúčastní
s dostatečným
zimníhotuinaje TEšKAHoR cUP o putovnípohár starosý MČ
od 9. 1. do 7. 3. 2010
Tentoturnajse uskutečníVtermínu
Štěrboho|y.
Turnajtedy skoněí
na hřištiš UMT ve sportovnímareá|uŠtěrboho|y.
ýden před zahájenímjarníčástisoutěŽe.NašemuŽstvotak čekádevět
kvalitníchsoupeřů.V základnískupině turnaje se náš ým utká
s muŽstvy
SK MotorletPraha(ČFL),S|avo|SK Řevnice,Duk|aPrahaB,
SK ČeskýBrod (všedivize),ČAFc Praha,FK Újezd nad |esya CLU
Beroun(všekrajskýpřebo0.Nás|edovatbudouještědalšídvě utkánío
zápasy jsou tedyjiŽ zajištěny'všeostatní
Přípravné
koneěnéumístění.
k|ubu...
pakuŽbudena novém
a na jehodohoděs vedením
trenérovi
ěís|enašichnovinotisknoutrozpisuvedeného
Bude moŽnév příštím
turnajea pohovořiti o tom,jak bude vypadatzimnípřípravaostatních
na tom,žev příštím
se zároveňdohodnout
ve|imských
týmŮ?Můžeme
zhodnocenívýs|edkůvšech muŽstev
čís|epřinesemepodrobnější
v podzimní
částisoutěŽe?
Že
k dispozici.Jen douÍejme'
turnajemám pochopite|ně
,'Roz|osování
počtuzměn.V příštím
postupněnedojdek ve|kému
čís|e
VN můŽeme
termínynašichzápasů uveřejnit.Stejně tak se můŽemevěnovat
všechnašichmužstev.MŮŽujen předes|at'Že
rnýs|edkŮ
hodnocení
spokojenostv|ádnezejménas výkonya výs|edkynašichm|ádežnických
týmů...
AH

POZVANKA

Regionální
muzeuma ga|erieJičín'
náměstí
Va|dštejnovo
Výstavabet|émů
jes|íchdítěsp!nká..
''V z různých
materiálŮ
Bet|émy
PohIednice
a bet|émy
JiříhoŠkopka
Zahájení
28. 11.2009ve .|4.30hod.
Výstavapotrvádo 31. 1. 2010

Výtvarnékurzy
V místní
knihovněod 18 hod'
Kurzyse pořádají
4. a 5. 11.
Výrobašperků
přívěsky
18.a 19' 11. Korá|kové
Vánoční
dekorace
2, a3.12.

MC Pramínek
Program listopad 2009
4. 11. Tvořenís Jarčou
maminkami
z MC Pramínek
11' 11. Minidivadé|ko
zahrané
18' 11. Zpíváníčko
s Míšou- zpívánía hra na orÍfovynástroje
věnců(s sebou
25. 11' Předvánoční
kouz|ení
- uýrobaadventních
věneček,svíěkya větviěky'ostatnípomůcky
s|aměnýkorpusot47
zajištěny)
Kde nás najdete:VZDĚúvncí oENTRUM PEČEoKA,
tř.J. Svermy14.|'Pečky'289 11
Kontakty:722 67'l 480,www.praminek.unas.cz,
mcpraminek@seznam.cz

Kácení a prořez stromů
výškovépráce

wruĚcoNAzou,,-w

Zdeněk Hála. tel: 776395 414. e.mail: hala.z@emai|.cz

Zapečenýhermelíns květákem (pro regiment)
Surovinypro10 porcí:
Seďčanskýhermelín5 ks (nebo Sedlčanskýhermelínek6 ks, Král sýru
hermelín4 ks, Král sýril hermadur 4 ks)' kvéták 1 kg, měkký salám
400 g, máslo 150 g, cibule, pažitka,paprika 5 ks, smetana 4 dl' vejce
3 ks, sůla pepř podlechuti
Postup:
Uvařený květák nakrájímena menšíkousky, promíchámes drobně
pokr{jeným
Pokudmáte rádiaromatiětější
sýry
sa|ámema herme|ínem.
použítKrá|e sýrůhermadur.
doporučujeme
s |ahodnoukonzistencí,
cibu|ia papriku.
Přidámenakrájenou
Za|ijeme rozš|ehaným vejcem,
přidámesů|a pepř. Směs v|oŽíme
do zapékací misky vymazané
más|em a za|ijeme smetanou.
Zvo|na zapékáme. Podáváme
s bramborem.

VEL|MSKÉNoV|NY. občasník
vydávanýoÚ ve Velimi
INTERNET:www.velim.cz
E-MAIL:redakcevn@seznam.cz
Redakěnírada: Mgr.A|enaHo|zbauerová
- šéÍredaktorka
(sport)
Mgr.Jaros|avČešpiva
Mgr.Eva Vese|á(korektura,zprávyzeZš)
Mgr.Hana Kaprá|ková(korektura)
Bc. KateřinaKvapi|ová(zprávyod oběanů)
Jana Bartošová(zprávyod občanů)
přepisy'inzerce)
Bc. PetraSixtová(úěetnictví'
Příjemzpráv: e.mai|:redakcevn@seznam.cz
RR
č|enové
podobě
Uzávěrka je 21. den v měsíci.Příspěvkyzas|anév e|ektronické
majípřednost.Příspěvkydoš|épo uzávěrce i příspěvkynevýištěné
z kapacitníchdůvodů
vyjdouv da|šíměís|eVN. Příspěvkymohoubýt
rukopisynevracíme).
upravené,
obsah zŮstanenezměněn(nevyžádané
Za obsahč|ánků
zodpovídáautor.
Tisk: RoTAtisk, Roháčova1g4,28o 02 Ko|ín3, te|./fax:g21 724 gg8,
reklamniservis.cz,
www.reklamniservis.cz
e-mail:rotatisk@

